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دبیردرسزمان

نام و نام خانوادگی

ریاضی

، کدام است؟1 ، جمالت متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، مقدار  xاگر  −  , y , x , z , ۴x
۲
۳

x +∣ ∣ y +∣ ∣ z∣ ∣

3 (2 1 (1

7 (4 5 (3

aدو دنبالۀ  و  چند جملۀ سه رقمی مشترک دارند؟2  =n ۳n − ۱b  =n ۵n − ۶

(2 (1

(4 (3

۵۸۵۹

۶۰۶۱

مجموع پنج جملۀ متوالی یک دنبالۀ حسابی صفر است و مجموع مربعات آن ها ۱۲۱۰ است. تفاضل بزرگ ترین و کوچک ترین جمالت3

این دنباله کدام است؟

۱۰ (2 ۲۰ (1

۴۴ (4 ۲۲ (3

اعداد طبیعی متوالی را طوری دسته بندی می کنیم که اولین عدد هر دسته، مربع کامل باشد، یعنی4

۱}. در دستۀ دهم واسطۀ حسابی بین جمالت اول و آخر کدام است؟ , ۲ , ۳} , {۴ , ۵ , ۶ , ۷ , ۸} , …

90 (2 120 (1

110 (4 100 (3

anاگر نقاط مشخص شده جمالت دنبالۀ  باشد، مجموع جملۀ دهم و دوازدهم چقدر است؟5

صفر (1

1 (2

2 (3

-2 (4

در مدرسه ای با ۵۰ دانش آموز، ۳۰ نفر در پایۀ دوازدهم درس می خوانند. ۱۵ نفر از کل دانش آموزان به ورزش عالقه دارند که ۴ نفر6

از آن ها از پایۀ دوازدهم هستند. چند دانش آموز داریم که پایۀ دوازدهم نباشند و به ورزش عالقه نداشته باشند؟

11 (2 9 (1

16 (4 12 (3

گروه آموزشی دکتر احمدیانهماهنگ ۱۲۵۵ دقیقه
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۱اگر  چهار جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، آن گاه  کدام گزینه می تواند باشد؟7 , x , x + ۳۰ , yy

225 (2 (1

(4 125 (3

−۲۱۶

−۱۲۵

اگر جمالت سوم، چهارم و ششم یک دنبالۀ هندسی غیرثابت با جمالت مثبت، سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ حسابی باشند. قدر8

نسبت دنبالۀ هندسی کدام است؟
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حاصل ضرب جمالت ششم و هشتم از یک دنبالۀ هندسی غیرثابت برابر با جمله ی چهاردهم این دنباله است. نسبت مربع جملۀ9

( qسوم این دنباله به جملۀ پنجم آن کدام است؟ (قدر نسبت =

(2 (1

(4 (3

qq۲

۲q۲q۲

، در بازۀ  چند عدد صحیح وجود دارد؟10 ۱−]اگر  , ۵) ∩ [a , ۶) = [۲a − ۱ , ۵)[−a, a]

(2 (1

(4 (3

۱۲

۳۴

در الگوی زیر، در شکل هجدهم، تعداد دایره های توُپر کدام است؟11
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۳۲۶

۳۲۸

ام یک دنبالۀ حسابی غیرثابت، سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی اند. به ازای کدام مقدار  جملۀ یازدهم12 جمالت دوم، پنجم و 

دنبالۀ حسابی برابر صفر است؟

nn

7 (2 6 (1

9 (4 8 (3

مجموع جمالت اول و سوم یک دنبالۀ حسابی 2 واحد و حاصل ضرب جمالت دوم و چهارم آن برابر 8 است. حداقل حاصل ضرب13

ممکن برای دو جملۀ متوالی این دنباله برابر کدام گزینه است؟
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، حاصل  کدام است؟14 aدر یک دنبالۀ اعداد  و برای هر  داریم:   =۱ ۱n ≥ ۲a  =n ۲a  +n−۱ ۲a  −۶ a  ۵

46 (2 32 (1

64 (4 48 (3

aدر یک دنبالۀ هندسی اگر  و  باشد، جملۀ اول دنباله کدام می تواند باشد؟15  a  =۱ ۳ ۴a  a  =۳ ۵ ۱۶

(2 1 (1

(4 2 (3

 

۲
۱

۲

اعداد طبیعی فرد را طوری دسته بندی می کنیم که تعداد جمالت هر دسته، برابر شمارۀ آن دسته باشد، یعنی16

{۱}. در این  صورت جملۀ آخر واقع در دستۀ شمارۀ چهل، کدام است؟ , {۳ , ۵} , {۷ , ۹ , ۱۱} , ...

1589 (2 1563 (1

1651 (4 1639 (3

،  و  سه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی هستند که  است. اگر  تشکیل دنبالۀ17

حسابی  دهند،  کدام است؟

abca + b + c = ۲۶a + ۵ , b + ۷ , c + ۱
c + a

22 (2 20 (1

18 (4 24 (3

مجموعۀ  دارای 30 عضو و مجموعۀ  دارای 25 عضو است و اشتراک آن ها 12 عضو دارد. اگر 14 عضو از  کم شود، از اشتراک18

آن ها 7 عضو کم می شود. تعداد اعضای اجتماع مجموعۀ جدید  با مجموعۀ  کدام است؟

ABA

AB

32 (2 28 (1

47 (4 36 (3

،  و  باشد، آنگاه19  ، اگر 

 کدام است؟

n(U ) = ۱۲۰n(B −′ A ) =′ ۵۰n(B − A) = ۳۰n(A) =  n(B)
۲
۳

n(A ∩′ B ) −′ n(A ∩ B)

30 (2 40 (1

20 (4 10 (3

اگر مجموعۀ  دارای m عضو گویا و n عضو گنگ باشد، در این صورت  کدام20

است؟

B = {(  ) ∣n ∈۲
n −n۳

N, n ≤ ۱۴}m − n

7 (2 14 (1

صفر (4 8 (3
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زیست شناسی

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ بخش مشخص  شده صحیح است؟21

الف) در بیشتر یاخته  های گیاهی، این بخش بیشتر حجم یاخته را اشغال می  کند.

ب) در حالت تورژسانس، این بخش باعث استوار ماندن اندام  های غیرچوبی گیاه می  شود.

ج) در صورت کاهش حجم طوالنی این بخش، پژمردگی گیاه را می توان با آبیاری رفع کرد.

د) ترکیبات موجود در این بخش، همواره رنگ  های یکسانی دارند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

چند مورد زیر عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟22

"در یاخته های گیاهی، هر دیسه (پالست)ای که ............ است ............"

الف) دارای رنگیزه های کاروتنوئید - در فصل پا�ز افزایش تعداد پیدا می کند.

ب) علت سبز دیده شدن گیاهان - دارای ترکیبات رنگی پاداکسنده می باشد.

ج) در ذخیرۀ گلوتن دارای نقش - در بعضی یاخته ها بزرگ ترین اندامک است.

د) ایجادکنندۀ رنگ نارنجی هویج - در بهبود کارکرد بافت عصبی نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه دربارۀ بخشی از گیاه که می تواند در ذخیرۀ آب، ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی مؤثر باشد، نادرست است؟23

آب می  تواند از غشاء آن بدون صرف انرژی و از طریق اسمز عبور کند. (1

این بخش در همۀ گیاهان، بیشتر حجم یاخته را اشغال می  کند. (2

اگر این بخش به مدت زیادی در حالت پالسمولیز بماند، گیاه به دنبال مرگ یاخته  هایش می  میرد. (3

این بخش به دلیل توانایی ذخیرۀ مواد، می  تواند در اندازۀ بافت گیاهی تغ�ر ایجاد کند. (4

کدام گزینه مشخصۀ یاخته ای را بیان می کند که در شکل زیر نشان داده شده است؟24

فاقد تیغۀ میانی در محل های نازک دیوارۀ خود است. (1

با استفاده از کانال های سیتوپالسمی در تبادل مواد نقش دارند. (2

حداکثر دارای دو نوع اندامک با چهارالیۀ فسفولیپیدی می باشد. (3

دارای دیوارۀ پسین نازک بوده و نسبت به مولکول ها آب نفوذپذیر می باشند. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟25

"بافت ............ برخالف بافت ............"

کنه  ای، نسبت به آب نفوذناپذیر است. کنه  ای - سخت  آ نرم  آ (1

کنه  ای، دیوارۀ نخستین ضخیم ولی چوبی  نشده دارند. کنه  ای - نرم  آ چسب  آ (2

کنه  ای، مانع رشد اندام  های گیاهی می  شود. کنه  ای - سخت  آ چسب  آ (3

کنه  ای، به فراوانی در اندام  های سبز گیاه دیده می  شود. کنه  ای - نرم  آ سخت آ (4

کدام گزینه دربارۀ یاخته  های نشان داده شده در شکل زیر، صحیح است؟26

فشار وارده از پروتوپالست یاخته  ها به بخش پسین دیواره، زیاد است. (1

فشار اسمزی پروتوپالست یاخته  ها از محیط اطراف، بیشتر است. (2

این یاخته  ها نمی  توانند متعلق به سامانۀ بافت پوششی باشند. (3

به دنبال آبیاری فراوان، وضعیت ایجادشده رفع می  گردد. (4

در یاختۀ ............ یاختۀ ............27

پارانشیم برخالف - کالنشیم، پالسمودسم ها با یاخته های کناری ارتباط پروتوپالستی برقرار می کند. (1

کالنشیم برخالف - پارانشیم، واکوئول محل ذخیرۀ مواد مختلف ازجمله نشاسته است. (2

کالنشیم همانند - پارانشیم، ضخامت دیوارۀ یاخته ای یکنواخت نیست. (3

پارانشیم همانند - کالنشیم، دیوارۀ یاخته ای فقط از الیه های سلولزی ساخته شده است. (4

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟28

"هر یاختۀ گیاهی که در استحکام گیاه نقش داشته و متعلق به بافت زمینه  ای است، ............"

الف) دارای دیوارۀ ضخیم است. 

ب) لیگنین در دیوارۀ خود دارد.

ج) در مناطقی از دیواره، الن دارد. 

د) فاقد توانایی مصرف ATP است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در ساختار پوست یک درخت ده  ساله، ............ نسبت به ............ است.29

چوب سال دوم - چوب سال سوم، از کامبیوم آوندساز، دورتر (1

آبکش سال دوم - آبکش سال سوم، به چوب سال دوم، نزدیک  تر (2

آبکش سال دوم - آبکش سال سوم، به بافت چوب  پنبه، نزدیک  تر (3

چوب سال دوم - چوب سال سوم، از کامبیوم چوب پنبه  ساز، دورتر (4
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در ارتباط با کم  ضخامت  ترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت گردوی هفت  ساله، کدام مورد صحیح است؟30

در جابه  جایی شیرۀ پرورده از محل منبع به مصرف، نقش دارد. (1

دیوارۀ   عرضی در یاخته  های تشکیل  دهندۀ   آن، از بین رفته است. (2

در ایجاد یاخته  هایی با پروتوپالست فعال، فاقد نقش اصلی است. (3

دارای یاخته  هایی با سیتوپالسم و فضای بین  یاخته  ای اندک است. (4

کدام گزینه دربارۀ بخش هایی که ارتباط یاخته  های گیاهی را با وجود دیواره حفظ می کنند، نادرست است؟31

مشاهدۀ بافت گیاهی با میکروسکوپ نوری نشان می دهد کانال های میان  یاخته ای از یاخته ای به یاختۀ دیگر کشیده شده (1

است.

مواد مغذی و ترکیبات دیگر می توانند از طریق پالسمودسم  ها از یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند. (2

الن به منطقه  ای گفته می شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا ضخیم نشده است. (3

پالسمودسم  ها در مناطقی به نام الن به فراوانی یافت می شوند. (4

کدام گزینه دربارۀ بافتی گیاهی که اولین بار یاخته در آن مشاهده  شده نادرست است؟32

این بافت از یاخته  هایی مرده تشکیل شده است. (1

در این بافت دیوارۀ یاخته  ای، پروتوپالست را در برگرفته  اند. (2

این بافت در زیر میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره  هایی دیده می  شود. (3

این بافت دارای بخشی است که باعث تفاوت بین یاخته  های گیاهی و جانوری است. (4

............ بخش دیوارۀ یاخته ای که در سمت ............ غشای یاخته ای تشکیل می شود، نسبت به ............ بخش دیوارۀ یاخته ای33

به پروتوپالست ............ است.

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - نزدیک تر (2 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - دورتر (1

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - دورتر (4 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - نزدیک تر (3

کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟ (با تغ�ر)34

ضخامت دیواره در تراکئید یکنواخت است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های عناصر آوندی، صفحۀ آبکشی وجود دارد. (2

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های تراکئید از بین رفته است. (3

یاخته های عناصر آوندی، در جابه جا نمودن شیرۀ پرورده نقش اصلی را دارند. (4
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یاخته های موجود در شکل زیر در ............ حضور دارند و ............ از ویژگی آن ها است.35

انتهای ریشه - افزایش طول و تا حدودی عرض اندام گیاه (1

نزدیک به انتهای ریشه - تولید یاخته های سامانه های بافتی (2

انتهای ریشه - ایجاد انشعابات جدید در گیاه با فعالیت خود (3

نزدیک به انتهای ریشه - طبقه بندی در سامانۀ بافت زمینه ای (4

در یک گیاه دولپه ای و مسن کامبیوم چوب پنبه ساز برخالف آوندساز چه مشخصه ای دارد؟36

در تشکیل ساختار پوست درخت نقش دارد. (1

در قسمت خارجی یاخته های چوب پنبه ای قرار گرفته است. (2

در تولید یاخته هایی فاقد پروتوپالست مؤثر است. (3

فاقد توانایی تولید یاخته های حمل کنندۀ شیره های گیاهی است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می  کند؟37

"ترکیبات رنگی موجود در ............"

کریچه(واکوئول)، می  تواند در محیط های مختلف، رنگ  های مختلفی داشته باشند. (1

دیسه، در رنگ پرتقال توسرخ همانند رنگ هویج مؤثر است. (2

کریچه  ها همانند دیسه  ها، می  توانند در عملکرد بهتر مغز و اندام  های دیگر مؤثر باشند. (3

سبزدیسه، می تواند در طول سال کاهش بیابد. (4

شکل زیر برش عرضی ریشۀ نوعی گیاه نهاندانه را نشان می دهد، کدام گزینه در ارتباط با این گروه از گیاهان صحیح است؟38

نوعی کامبیوم پسین ساخته شده در پوست این گیاهان، در تولید یاخته هایی واجد صفحات آبکش مانند (1

به سمت خارج نقش دارد.

نوعی مریستم نخستین موجود در اندام هوایی این گیاهان، در افزایش قطر عرضی برخالف افزایش (2

رشد طولی گیاه نقش ندارد.

نوعی مریستم نخستین موجود در اندام رویشی فاقد پوستک این گیاهان، در تولید یاخته هایی با (3

توانایی جذب مواد نقش دارد.

نوعی کامبیوم پسین ساخته شده در زیر پوست این گیاهان، در تولید یاخته هایی فاقد هسته در (4

سیتوپالسم مرده نقش دارد.
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چند مورد زیر، در ارتباط با مقایسۀ گیاهان تک لپه و دولپه به درستی بیان شده است؟39

الف) ضخامت پوست در ریشۀ گیاه تک لپه کمتر از گیاه دولپه است.

ب) اندازه و تعداد دسته های آوندی در ساقۀ دولپه نسبت به ساقۀ تک لپه بیشتر است.

ج) قطر دایرۀ محل استقرار آوند ها در ریشۀ گیاه تک لپه ای بیشتر از گیاه دولپه ای است.

د) ضخامت الیۀ یاخته ای از ریشه که پوستک روی آن قرار می گیرد در گیاه دولپه  کمتر از تک لپه است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه در ارتباط با سازگاری های گیاهان در مناطق مختلف به درستی بیان شده است؟40

هر گیاهی که در مناطق خشک و کم آب زندگی می کند، در واکوئول های خود ترکیبات پلی ساکاریدی جهت جذب آب ذخیره (1

می کند.

کنۀ هوادار در انواعی از اندام های هوایی خود است. هر گیاهی که در مناطق پرآب زندگی می کند، دارای یاخته های نرم آ (2

هر گیاهی که در مناطق خشک و کم آب زندگی می کند، توانایی باالیی در جذب و کاهش تبخیر آب دارد. (3

هر گیاهی که در مناطق پرآب زندگی می کند، در فرورفتگی های غارمانند خود دارای کرک است. (4

فیزیک

مطابق شکل زیر روی یک ورقۀ فلزی حفره ای دایره ای به قطر  وجود دارد. اگر دمای ورقه  افزایش یابد، مساحت41

حفره به چند سانتی متر مربع می رسد؟

( و ضریب انبساط طولی فلز  است)

۲۴ cm۳۶۰ F∘

π ≃ ۳۲/۵ × ۱۰ ۱/K−۵

429/84 (1

434/16 (2

427/68 (3

436/32 (4

، لبریز از گلیسیرین است. اگر دمای مجموعه را  افزایش دهیم، چند42 یک ظرف آلومینیومی به حجم  در دمای 

سانتی متر مکعب گلیسیرین از ظرف سرریز می شود؟ 

۴ L۳۲ F∘۹ F∘

(α  =Al ۲/۴ × ۱۰ K , β  =−۵ −۱
 گلیسیرین  ۰/۵ × ۱۰ K )−۳ −۱

192/8 (2 146/4 (1

95/2 (4 85/6 (3
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کره ای فلزی به شعاع  را که درون آب  قرار دارد خارج کرده و درون آبی با دمای  می اندازیم. مساحت جانبی43

( این کره چند درصد افزایش می یابد؟ (

۲ cm۱۰ C∘۶۰ C∘

α فلز = ۱۲ × ۱۰ ۱/K−۶

0/12 (1

1/2 (2

12 (3

باید مشخص باشد که کرۀ فلزی توپر است یا توخالی (4

یک ظرف به حجم ۵ لیتر را از مایعی به ضریب انبساط حجمی  پر کرده ایم. دمای ظرف و مایع را ۹۰ درجۀ44

فارنهایت افزایش می دهیم ولی مایعی از ظرف خارج نمی شود و همچنان ظرف لبریز از مایع است. سطح خارجی ظرف چند درصد

منبسط شده است؟

۶ × ۱۰ ۱/K−۴

%1 (2 %0/5 (1

%4 (4 %2 (3

یک صفحۀ مربع شکل فلزی به ضلع  را روی اجاق گازی قرار می دهیم. اگر دمای این صفحه به اندازۀ  افزایش یابد،45

مساحتش 0/16 درصد افزایش می یابد. اگر از این فلز، مکعبی به ضلع  و میله ای به طول  بسازیم، درصد تغ�رات حجم مکعب

و درصد تغ�رات طول میله، به ازای افزایش دما، به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

aΔθ
aa

0/08 ،0/24 (2 0/4 ،0/064 (1

0/04 ،0/064 (4 0/8 ،0/24 (3

دمای یک مکعب فلزی توپر به اضالع ۵ سانتی متر را از صفر درجۀ سلسیوس به  می رسانیم و درنتیجه حجم مکعب46

به اندازۀ  منبسط می شود؛ سپس مربع را ذوب کرده و با فلز حاصله، کره ای توپر می سازیم و پس از سرد شدن دوباره دمای

کره را از صفر درجه به  می رسانیم تا حجم کره به اندازۀ  منبسط شود. نسبت  کدام است؟

۵۰ C∘

ΔV  ۱

۵۰ C∘ΔV  ۲ 

ΔV  ۲

ΔV  ۱

(2 (1

(4 (3

۱
 

۵
π

۴۲π۲

،  گلیسیرین با ضریب انبساط حجمی  ریخته شده است. در47 در دمای  درون ظرفی به حجم 

چه دمایی برحسب درجۀ سلسیوس گلیسیرین شروع به بیرون ریختن از ظرف می کند؟ (از تبخیر سطحی گلیسیرین صرف نظر کنید

و ضریب انبساط طولی مادۀ سازندۀ ظرف برابر با  است)

۱۰ C∘۱ L۹۰۰ cm۳۵ × ۱۰ K−۴ −۱

 ×
۳
۵

۱۰ K−۵ −۱

250 (2 240 (1

270 (4 260 (3
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، مقداری آب درون ظرف شیشه ای قرار دارد. اگر دمای مجموعۀ ظرف و آب را به تدریج به 48 مطابق شکل زیر در دمای 

برسانیم، ارتفاع آب درون ظرف (h) چگونه تغ�ر می کند؟

۰ C∘۸ C∘

کاهش می یابد. (1

افزایش می یابد. (2

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (3

ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. (4

دو صفحۀ مربع شکل فلزی هم جنس و هم دما داریم که ابعاد یکی 2 برابر ابعاد دیگری است. اگر دمای صفحۀ کوچک تر را 49

افزایش دهیم، مساحت آن  افزایش می یابد. حال اگر دمای صفحۀ بزرگ تر را ۴۰ کلوین کاهش دهیم، مساحت آن چند

 تغ�ر خواهد کرد؟

۲۰ C∘

۵ cm۲

mm۲

2000 (2 1000 (1

8000 (4 4000 (3

نمودار تغ�رات طول یک میله فلزی به طول اولیۀ  برحسب دمای آن مطابق شکل زیر است. ضریب انبساط حجمی میله در50

SI کدام است؟

۲ m

(1

(2

(3

(4

۱۰−۵

۲ × ۱۰−۵

۳ × ۱۰−۵

۱۰−۴

درون یک ظرف استوانه ای شکل با انبساط ناچیز، تا ارتفاع H از مایعی با ضریب انبساط حجمی  قرار دارد. اگر دمای مایع تغ�ر51

کند، نسبت تغ�ر ارتفاع مایع به تغ�ر دمای آن کدام است؟

β

(2 (1

(4 (3

βH۳βH

 βH۳
۱

 βH۳
۲

طول یک خط کش آلومینیومی در دمای  درست  است. به کمک این خط کش طول یک نوار پالستیکی در دمای52

 برابر  اندازه گیری شده است. اگر این مجموعه را تا  گرم کنیم، طول نوار پالستیکی با اندازه گیری مجدد

( توسط این خط کش  خواهد شد. ضریب انبساط خطی نوار پالستیکی چقدر است؟ (

۲۰ C∘۱۰۰ cm

۲۰ C∘۸۰ cm۱۲۰ C∘

۸۰/۱۶ cmα  =Al ۲۴ × ۱۰ ۱/K−۶

(2 (1

(4 (3

۴۴ × ۱۰−۶۲۰ × ۱۰−۶

۳۰ × ۱۰−۶۳۴ × ۱۰−۶
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، طول آن  طول میلۀ  و افزایش دمای میلۀ53 دو میلۀ رسانای هم جنس  و  داریم. اگر شعاع مقطع میلۀ  سه برابر میلۀ 

، سه برابر میلۀ  باشد تغ�ر حجم جسم  نسبت به  کدام گزینه است؟

ABAB 

۶
۱

B

BABA

6 (2 3 (1

2 (4 1 (3

در شکل های زیر گوی ها از جنس فلز  و حلقه ها از جنس فلزهای  و  هستند. قطر گوی  از قطر داخلی حلقه های  و 54

بزرگ تر است. در شکل (1) اگر گوی و حلقه تا دمای یکسانی سرد شوند و در شکل (2) اگر گوی و حلقه تا دمای یکسانی گرم شوند،

گوی از حلقه عبور می کند. کدام گزینه ضریب انبساط طولی این سه فلز را به درستی مقایسه کرده است؟ (دمای اولیۀ همۀ قطعات

یکسان است)

ABCABC

(1

(2

(3

(4

α >C α  >A αB

α >C α  >B αA

α >A α  >B αC

α >B α  >A αC

مطابق شکل زیر، براثر افزایش دما، میله ای که در مرکز آن شکافی وجود دارد و دو سر آن ثابت شده است، به باال تاب می خورد.55

، طول اولیۀ میله  و تغ�ر دمای میله  باشد،  تقریبًا اگر ضریب انبساطی طولی میله 

چند میلی متر است؟

۲۵ × ۱۰ C−۶∘ −۱L  =۰ ۱mΔθ = ۸ C∘x

8 (1

10 (2

16 (3

20 (4

نمودار تغ�رات طول دو میلۀ A و B برحسب دما مطابق شکل زیر است. در این صورت ضریب انبساط خطی کدام یک از دو میله56

بیشتر است؟

A (1

B (2

مساوی (3

نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. (4

خط کشی فوالدی که در دمای  و طبق استاندارد  مدرج گردیده است را در جایی که دمای آن  است به کار57

می بریم. این خط کش چند درصد و چگونه در خواندن طول های مورداندازه گیری، خطا خواهد داشت؟ (

(

۲۰ C∘SI۴۰ C∘

α فوالد = ۱۲ × ۱۰ ۱/K−۶

0/012 درصد بیشتر از مقدار واقعی (2 0/012 درصد کمتر از مقدار واقعی (1

0/024 درصد بیشتر از مقدار واقعی (4 0/024 درصد کمتر از مقدار واقعی (3



12لرنیتو 1401 /26

۲۷۵اگر دمای آب از  تا  به تدریج افزایش یابد، حجم آن چگونه تغ�ر می کند؟58 K۲۸۱ K

به تدریج کاهش می یابد. (2 ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. (1

ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. (4 به تدریج افزایش می یابد. (3

کرۀ فلزی مسی  دارای شعاع  است. کرۀ فلزی مسی  نیز دارای شعاع  است ولی درون آن یک حفره با شعاع  وجود59

دارد. اگر دمای هر دو کره  افزایش یابد، افزایش حجم کرۀ فلزی  چند برابر  است؟

ARBR 

۲
R

۱۰۰ C∘AB

(2 (1

(4 (3

۱
 

۸
۷

 

۷
۸

 

۳
۴

، مطابق شکل حفره ای دایره ای شکل به شعاع  ایجاد کرده ایم. اگر60 در دمای  روی یک ورقۀ فوالدی به شعاع 

دمای ورقه را به  برسانیم، تغ�ر مساحت ورقه ............ میلی متر مربع ............ از تغ�ر مساحت حفره است. (

(  و 

۲۵ C∘۱۰ cm۵ cm

۷۵ C∘

α  فوالد = ۱/۲ × ۱۰ K−۵ −۱π = ۳

۱۸ - کمتر (1

۱8 - بیشتر (2

۲۷ - کمتر (3

۲۷ - بیشتر (4

،  و  در یک صفحه قرار دارند. از هر سه سیم جریان های برابر  در جهت های نشان61 مطابق شکل سه سیم موازی و بلند 

،  و  نمایش دهیم، کدام گزینه درست داده شده عبور می کند. اگر اندازۀ نیروی مغناطیسی خالص وارد بر سیم ها را با 

است؟

ABCI

F  AF  BF  C

(1

(2

(3

(4

F  >C F  >B F A

F  >B F  >C F A

F  >C F  >A F B

F  >B F  >A F C

ذره ای با جرم 0/5 گرم دارای بار  با سرعت  در راستای افق به طرف مغرب در حال حرکت است.62

( کمینۀ اندازۀ میدان مغناطیسی برحسب تسال و جهت آن کدام باشد تا ذره از مسیرش منحرف نشود؟ (

−۰/۰۵μC۲/۵ × ۱۰ m/s۵

g = ۱۰ m/s۲

0/4، شمال (2 0/4، جنوب (1

2/5، جنوب (4 2/5، شمال (3
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مطابق شکل زیر دو سیم لوله به طول ۵۰ سانتی متر هم محورند. جریان عبوری از سیم لولۀ بیرونی و درونی به ترتیب 1/5 و 2/5 آمپر63

است. اگر تعداد دورها در واحد طول سیم لولۀ بیرونی برابر با  باشد، تعداد دورهای سیم لولۀ درونی چقدر باشد تا برآیند

میدان مغناطیسی در نقطۀ M صفر شود؟

۵۰ m−۱

15 (1

30 (2

50 (3

60 (4

دو سیم موازی بسیار بلند، حامل جریان  مطابق شکل زیر عمود بر صفحه قرار دارند. بردار میدان مغناطیسی هریک از دو سیم در64

نقطۀ M در کدام شکل درست کشیده شده است؟

 

I

(1

(2

(3

(4
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در شکل داده شده، میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  رو به باال و میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی65

 رو به پا�ن نشان داده شده است. یک ذره با بار الکتریکی  با تندی  در

جهت نشان داده شده (از چپ به راست) وارد فضای میدان ها می شود. اگر تندی ذرۀ باردار 25 درصد کاهش یابد، بزرگی نیروی

( خالص وارد بر ذرۀ باردار چقدر تغ�ر می کند؟ (

B = ۰/۲ T

E = ۱/۵ × ۱۰ N /C۵q = −۵μCv = ۱۰ m/s۶

 =۲ ۱/۴

(1

(2

(3

(4

۰/۱ N

۰/۱۵ N

۰/۲ N

۰/۲۵ N

چهار سیم راست و بلند حامل جریان های مساوی و در جهت های نشان  داده  شده، در رأس های یک مربع مطابق شکل زیر قرار66

دارند. نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریانی که از مرکز مربع می گذرد، در کدام جهت است؟

(1

(2

(3

(4

↘

↖

↙

↗

مطابق شکل زیر دو صفحۀ فلزی موازی که فاصلۀ بین آن ها  است به باتری 150 ولتی متصل                           اند. باریکه ای از ذرات 67

باانرژی جنبشی  به صورت موازی با صفحات وارد ناحیۀ بین دو صفحه می شوند. اندازۀ میدان مغناطیسی چند

تسال و جهت آن چگونه باشد تا این باریکه بدون انحراف مسیر بین صفحات را طی کند؟

( و  و  و از نیروی وزن ذرات صرف نظر کنید)

۷/۵ mmα
۸/۷۵ × ۱۰ J−۱۶

m  =α ۷ × ۱۰ kg−۲۷q  =α ۲ee = ۱/۶ × ۱۰ C−۱۹

 ،0/04 (1

 ،0/4 (2

 ،0/04 (3

 ،0/4 (4

⊗

⊗

⊙

⊙

مطابق شکل زیر سیمی به شکل نیم دایره به شعاع  در میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی  قرار دارد. اگر از سیم68

جریان 3 آمپری عبور کند، بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر آن چند نیوتون خواهد بود؟

۵ cm۰/۴ T

(1

(2

(3

(4

۰/۰۶

۰/۰۶π

۰/۱۲

۰/۱۲π
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مطابق شکل زیر، ذره ای به بار  با جرم ناچیز با تندی  در جهت نشان داده شده که عمود بر69

میدان های یکنواخت  و  است، وارد فضای این میدان ها می شود. نیروی خالص وارد بر ذره در

لحظۀ ورود به میدان ها چند نیوتون است؟

q = ۲ μCv = ۲ × ۱۰ m/s۴

B = ۰/۰۲ TE = ۵۰۰ N /C

صفر (1

(2

(3

(4

۳ × ۱۰−۴

۲ × ۱۰−۴

۱/۸ × ۱۰−۳

میله ای رسانا به جرم  توسط سه فنر مشابه از سقف آویزان و در تعادل است. مجموعه در یک میدان مغناطیسی برون سو70

به بزرگی 2 تسال قرار دارد. اگر طول میله  باشد جریان چند آمپری و در چه جهتی از آن عبور داده شود تا نیروی کشسانی

( هر فنر برابر  شود؟ (

۱/۵ kg

۶۰ cm

۷ Ng = ۱۰ N /kg

(1

(2

(3

(4

→ ۵ A

← ۱۲/۵ A

← ۵ A

→ ۱۷/۵ A

سه سیم مستقیم حامل جریان مطابق شکل در صفحۀ عمود بر صفحۀ کاغذ قرار دارند. اگر اندازۀ میدان مغناطیسی حاصل از سیم71

(۲) در محل سیم های (۱) و (۳) به ترتیب  و  باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر یک متر از سیم (۲) از طرف سیم های

(۱) و (۳) چند نیوتون و در چه جهتی است؟

۲۰۰ G۱۰۰ G

0/05، راست (1

0/07، چپ (2

0/01، چپ (3

0/07، راست (4

طول یک سیملولۀ آرمانی  است. اگر جریان عبوری از سیملوله از  به  برسد، بزرگی میدان مغناطیسی درون آن از72

(  به  می رسد. تعداد دورهای سیملوله کدام است؟ (

۵۰ cm۲ A۴ A

۸ G۱۶ Gμ  =۰ ۱۲/۵ × ۱۰ T.m/A−۷

160 (2 80 (1

16000 (4 8000 (3
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یک سیملولۀ حامل جریان را که سیم های آن به طور یکنواخت پیچیده شده اند و از آن جریان  می گذرد، به چهار قسمت مساوی73

تقسیم کرده و جریان عبوری از آن ها را چهار برابر می کنیم. میدان مغناطیسی در مرکز یکی از سیملوله های جدید چندبرابر سیملولۀ

اولیه است؟

I

4 برابر (2 2 برابر (1

16 برابر (4 8 برابر (3

مطابق شکل زیر دو سیم موازی و بلند حامل جریان و نقطۀ A در این صفحه قرار دارند. اگر میدان مغناطیسی برآیند (خالص)74

B برابر با صفر باشد، به ترتیب جهت جریان در سیم (2) و جهت میدان مغناطیسی برآیند در نقطۀ A حاصل از این سیم ها در نقطۀ

کدام است؟

 ، (1

 ، (2

 ، (3

 ، (4

←⊗

←⊙

→⊗

→⊙

صفحۀ دو حلقۀ هم مرکز حامل جریان های  و  بر هم عمودند. اگر اندازۀ میدان برآیند در مرکز حلقه ها  و اندازۀ میدان75

ناشی از جریان  در مرکز حلقه  باشد، اندازۀ میدان ناشی از جریان  در مرکز حلقه چند گاوس و جهت جریان 

کدام است؟

I  ۱I  ۲۲ G

I  ۲+۱/۶ (G)  jI  ۱I  ۲

0/4، ساعتگرد (1

1/2، پادساعتگرد (2

0/4، پادساعتگرد (3

1/2، ساعتگرد (4

در مدار شکل زیر، مقاومت کل سیم های به کاررفته در مدار برابر با  است. اگر توان مصرفی کل مدار 125 وات باشد و سیملوله76

دارای 70 حلقه و طول آن 14 سانتی متر باشد، میدان مغناطیسی یکنواخت درون  سیملوله چند گاوس است؟

۵Ω

(μ  =۰ ۱۲ × ۱۰ T.m/A)−۷

30 (1

60 (2

12 (3

24 (4
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بردار میدان مغناطیسی برآیند حاصل از دو سیم حامل جریان  و  در نقطۀ O که روی عمودمنصف خط واصل دو سیم قرار دارد77

در شکل زیر داده شده است. کدام گزینه جهت جریان  و مقایسۀ مقدار این دو جریان را به درستی بیان کرده است؟

I  ۱I  ۲

I ۱

برون سو،  (1

برون سو،  (2

درون سو،  (3

درون سو،  (4

I  =۱ I۲

I  <۱ I۲

I  =۱ I۲

I  <۱ I۲

دو فلز  و  وقتی در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند، حجم حوزه های مغناطیسی فلز  به سختی تغ�ر می کند و پس از78

حذف میدان خارجی به حالت اول برنمی گردد و در فلز  نیز، حجم حوزه ها به سختی تغ�ر می کند ولی پس از حذف میدان

خارجی به حالت اول برمی گردد.  و  به ترتیب کدام اند؟

ABA

B

AB

فرومغناطیس سخت و پارامغناطیس (2 پارامغناطیس و فرومغناطیس سخت (1

فرومغناطیس نرم و پارامغناطیس (4 فرومغناطیس سخت و فرومغناطیس نرم (3

چهار سیم بلند و مستقیم حامل جریان مطابق شکل بر صفحۀ  عمودند. اگر بزرگی نیروهای مغناطیسی ای که هر یک از سیم های79

،  و  باشند، نیروی ،  و  بر سیم حامل جریان  وارد می کنند به ترتیب  حامل جریان های 

مغناطیسی خالص وارد بر سیم حامل جریان  در  کدام است؟

xy

I  ۱I۲I  ۳I  ۴۰/۲۵ N۰/۱۶ N۰/۱۲ N

I۴SI

(1

(2

(3

(4

−۰/۳۷ −i ۰/۱۶j

−۰/۳۷ +i ۰/۱۶j

+۰/۱۳ −i ۰/۱۶j

−۰/۱۳ +i ۰/۱۶j

مطابق شکل زیر بار الکتریکی  با سرعت اولیۀ  در جهت نشان  داده شده وارد میدان مغناطیسی به80

بزرگی  می شود. بزرگی نیروی وارد بر ذره برحسب میلی نیوتون و زاویه ای که بردار نیروی مغناطیسی با جهت مثبت

محور  ها می سازد برحسب درجه کدام است؟

( )

q = −۲۰μC۲ × ۱۰ m/s۴

B = ۴۰۰ G

x

sin ۳۷ =∘ ۰/۶

 - (1

 - (2

 - (3

 - (4

۹/۶۱۲۷∘

۹/۶۵۳∘

۱۶۱۲۷∘

۱۶۵۳∘
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شیمی

195 گرم محلول لیتیم سولفات در دمای 40 درجه را به دمای ............ درجه می رسانیم تا 7/5 گرم رسوب تشکیل شود؛ سپس81

............ گرم آب با دمای ............ درجه را به مخلوط حاصل اضافه می کنیم تا رسوب کامًال حل شده و محلول سیرشده حاصل

گردد. (پاسخ ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید)

70 ، 30 ، 70 (1

40 ، 30 ، 70 (2

10 ، 50 ، 10 (3

40 ، 50 ، 10 (4

چه تعداد از عبارت  های زیر در مورد مولکول  درست هستند؟82

الف) نوع اتم  های سازنده و ساختار مولکول  های آب، نقش تع�ن کننده  ای در خواص آن دارد.

ب) شکل مولکول  مانند مولکول اوزون، خمیده ( شکل) است.

پ) مولکول  های  در میدان الکتریکی جهت  گیری می  کنند، زیرا باردار هستند.

، اتم کوچک  تر، سر منفی و اتم بزرگ  تر، سر مثبت مولکول را تشکیل می دهند. ت) در مولکول 

H  O۲

H  O۲V

H  O۲

H  O۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

83، محلولی از  را با انحالل 9/8 گرم از این اسید در 93 گرم آب خالص تهیه کرده ایم. با فرض اینکه چگالی 

 باشد؛ موالریته محلول حاصل برابر با ............ خواهد بود.

H  P O  ۳ ۴H  P O  ۳ ۴

۱/۴ g.mL−۱

(d آب خالص=  ۱ g.mL , O =−۱ ۱۶ , P = ۳۱ , H = ۱ : g.mol )−۱

0/93 (2 1 (1

1/07 (4 0/55 (3

، 50 گرم پتاسیم  کلرید در 100 گرم84 اگر نمودار انحالل پذیری  در آب خطی و دارای شیب  باشد و همچنین در دمای 

، چند گرم پتاسیم  کلرید در 50 گرم آب حل کنیم تا محلول سیرشده به  دست آب محلول سیرشده تشکیل دهد، در دمای 

آید؟

KCl 

۳
۱

۷۵ C∘

۴۵ C∘

40 (2 10 (1

30 (4 20 (3







19/26لرنیتو 1401

اگر 120 گرم محلول سیرشدۀ نمک  در آب  را تا دمای  سرد کنیم، مقداری از این نمک ته  نشین می  شود. در این85

حالت، حداقل چند گرم آب  باید به این ظرف اضافه کنیم تا دوباره کل نمک ته  نشین شده در محلول حل شود؟

(انحالل  پذیری نمک  در دماهای  و  به ترتیب 60 و 18 گرم در 100 گرم آب است)

A۶۰ C
∘

۲۰ C
∘

۲۰ C
∘

A۶۰ C
∘

۲۰ C
∘

175 (2 233 (1

145 (4 66 (3

برای اکسایش بخشی از گلوکز موجود در ۸۱ میلی لیتر از محلول آبی آن، 1/5 مول اکسیژن مصرف می شود. درصورتی که غلظت86

آغازی گلوکز در محلول، 6/5 برابر غلظت پایانی آن باشد به تقریب، چند درصد جرمی گلوكز در این واکنش شرکت کرده است؟

H) (معادلۀ واکنش موازنه شود) = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

C  H  O  (aq) +۶ ۱۲ ۶ O  (g) →۲ CO  (g) +۲ H  O(l)۲

79/5 (2 69/5 (1

99/5 (4 89/5 (3

مطابق شکل زیر، محلول (1) در هر مرحله با اضافه کردن آب خالص، 10 مرتبه رقیق شده است. اگر در هر 100 گرم محلول شمارۀ87

(5)، حدود 0/00005 گرم مس  سولفات وجود داشته باشد، غلظت محلول (1) چند مول بر لیتر بوده است؟ (حجم محلول ها را

یکسان و چگالی محلول ها را 1 گرم بر میلی  لیتر در نظر بگیرید) 

(II)

(Cu = ۶۴ , S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

(1

(2

(3

(4

۳/۱۲۵ × ۱۰−۳

۳/۱۲۵ × ۱۰−۲

۶/۲۵ × ۱۰−۳

۶/۲۵ × ۱۰−۲

به ۲۰۰ میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید، مقدار کافی فسفریک اسید برای واکنش کامل اضافه شده است. اگر ۵۳ گرم پتاسیم88

فسفات تشکیل شود، غلظت باز شرکت کننده در واکنش، چند مول بر لیتر است؟

H) (معادلۀ واکنش موازنه شود) = ۱ , O = ۱۶ , P = ۳۱ , K = ۳۹ : g.mol )−۱

H  P O  (aq) +۳ ۴ KOH(aq) → K  P O  (aq) +۳ ۴ H  O(l)۲

3/75 (2 3/25 (1

1/58 (4 1/85 (3

اگر 48 گرم محلول سیرشدۀ پتاسیم دی کرومات  در آب  را تا دمای  گرم کنیم، حداکثر چند گرم89

 دیگر می توان در آن حل کرد؟ (انحالل پذیری  در دماهای  و  به ترتیب برابر 20 و 70 گرم

در 100 گرم آب است)

(K  Cr  O  )۲ ۲ ۷۳۵ C∘۹۰ C∘

K  Cr  O  ۲ ۲ ۷K  Cr  O  ۲ ۲ ۷۳۵ C∘۹۰ C∘

10 (2 7 (1

20 (4 14 (3
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) در ۲۵۰ گرم آب در دمای معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر چند گرم و شمار90 اگر محلول سیرشدۀ شکر (ساکارز 

مول های ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ (انحالل پذیری ساکارز در این دما، برابر ۲۰۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب است؛

C  H  O  ۱۲ ۲۲ ۱۱

(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol−۱

2/4 ، 762/5 (2 2/4 ، 512/5 (1

1/5 ، ،512/5 (4 1/5 ، 762/5 (3

معادلۀ "انحالل پذیری- دما" برای نمک  در آب به صورت  است. اگر نسبت انحالل پذیری نمک  به نمک91

 در دماهای  و  به ترتیب برابر 1 و 3 باشد، نسبت غلظت موالر محلول سیرشدۀ  به غلظت موالر سیرشدۀ  در

دمای  برابر چند است؟ (جرم مولی نمک  و  به ترتیب برابر ۱۵۲ و ۱۲۸ گرم در نظر گرفته شود؛ از تغ�ر حجم آب در اثر

حل شدن نمک چشم  پوشی شود؛ معادلۀ "انحالل پذیری- دما" در آب برای نمک  به صورت خطی است)

AS = ۰/۸θ + ۲۸A

B۰ C∘۴۰ C∘AB

۶۰ C∘AB

B

2/5 (2 2 (1

4 (4 3/5 (3

غلظت  در محلولی به حجم 0/5 لیتر که از حل شدن کامل 8/7 گرم نمک  در آب حاصل شده، برابر 0/2 مول بر92

لیتر است. جرم مولی  برحسب گرم بر مول کدام است؟ 

M +M  SO  ۲ ۴

M(S = ۳۲ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

39 (2 23 (1

78 (4 7 (3

۱۰ میلی لیتر محلول سولفوریک اسید با ۲1۰ میلی گرم منیزیم کربنات واکنش کامل می دهد. جرم اسید در ۱۰۰ میلی لیتر محلول آن93

چند گرم و غلظت آن چند موالر است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید)

(H = ۱ , C = ۱۲ , O = ۱۶ , M g = ۲۴ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

M gCO  (s) +۳ H  SO  (aq) →۲ ۴ M gSO  (aq) +۴ CO  (g) +۲ H  O(l)۲

0/50 ، 2/45 (2 0/25 ، 2/45 (1

0/50 ، 4/9 (4 0/25 ، 4/9 (3

شکل زیر نمودار انحالل پذیری برخی از ترکیب های یونی را در آب، برحسب دما نشان می دهد. باتوجه به آن کدام گزینه نادرست94

K)است؟  = ۳۹ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

معادلۀ انحالل پذیری لیتیم سولفات برحسب دما به تقریب به صورت (1

 است.

نقطۀ  نسبت به منحنی انحالل پذیری  نشان دهندۀ یک محلول فراسیر (2

شده و نسبت به محلول  نشان دهندۀ یک محلول سیرنشده است.

غلظت محلول سیرشدۀ پتاسیم نیترات در دمای  به تقریب برابر با (3

 است. (چگالی محلول را برابر با  در نظر بگیرید)

هنگامی که دمای ۲۰ گرم محلول سیرشدۀ سدیم نیترات را از  به  (4

کاهش دهیم، حدود ۲ گرم از نمک حل شده به صورت رسوب از محلول خارج می شود.

S = −۰/۱۶θ + ۳۶

BKCl

KN O۳

۵۵ C∘

۱۰ mol.L−۱۱ g.mL−۱

۳۵ C∘۱۰ C∘
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، مقدار  از یک نمک رسوب کند، این نمک کدام است و جرم محلول حاوی این نمک در95 اگر با افزایش دما از  تا 

، به  ترتیب 20 و 15 گرم می باشد) دمای  چقدر است؟ (انحالل پذیری این نمک در دمای  و 

۳۰ C
∘

۵۰ C
∘

۳۰ g

۵۰ C
∘

۳۰ C
∘

۵۰ C
∘

لیتیم سولفات ، 690 (2 لیتیم سولفات ، 600 (1

سدیم کلرید ، 600 (4 سدیم کلرید ، 690 (3

کدام دسته از مولکول های زیر، در میدان الکتریکی جهت گیری نمیکنند؟96

(2 (1

(4 (3

H  S , O  , CS  ۲ ۲ ۲H  O , CCl  , SO  ۲ ۴ ۲

I  , HBr , Cl  ۲ ۲N  , CS  , SO  ۲ ۲ ۳

چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟97

الف) در مولکول  برخالف  هیدروژن سر مثبت مولکول را تشکیل می دهد.

ب) بین گاز های کربن مونواکسید و گاز نیتروژن، گاز  به دلیل جرم بیشتر آسان تر به مایع تبدیل می شود.

پ) در ترکیبات مولکولی با جرم مولی مشابه، ترکیب با مولکول های قطبی نقطۀ جوش باالتری دارد.

ت) به نیرو های بین مولکولی مانند پیوند هیدروژنی، نیروی واندروالسی گفته می شود.

HClH  O۲

CO

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

باتوجه به نمودار "انحالل پذیری- دما" نشان داده شده، چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟98

، محلول های دارای یون نیترات، سیرشده اند. - در نقطۀ 

- تفاوت انحالل پذیری نمک های دارای یون کلرید در  به تقریب برابر ۱۵ گرم است.

- در دمای  مجموع انحالل پذیری نمک های دارای یون  با انحالل پذیری  در این دما، برابر است.

- اگر انحالل پذیری یک نمک در دمای  برابر ۳۳ گرم باشد، آن نمک، لیتیم سولفات با معادلۀ انحالل پذیری:

، است.

A

۹۰ C
∘

۲۵ C
∘

K+N aN O  ۳

۲۰ C
∘

S = +۰/۱۵θ + ۳۵

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام مطلب درست است؟99

هگزان یک مولکول ناقطبی است بنابراین گشتاور دوقطبی آن دقیقا برابر صفر است. (1

در مواد مولکولی با مولکول های ناقطبی با افزایش جرم مولی دمای جوش افزایش می یابد. (2

گاز  نسبت به گاز  آسان تر به مایع تبدیل می شود. (3

در دمای معمولی ید به شکل جامد و برم مایع است چون پیوند کوواالنسی ید قوی تر است. (4

N ۲CO
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120 گرم محلول سیرشدۀ نمک فرضی  را از دمای 80 درجۀ سانتی گراد به 20 درجۀ سانتی گراد می رسانیم. اگر انحالل پذیری 10080

واحد کم شود و بدانیم 40 گرم رسوب ایجاد شده است، انحالل پذیری این نمک را در دمای 20 درجۀ سانتی گراد تع�ن کنید.

A

80 (2 60 (1

140 (4 100 (3

چه تعداد از عبارت  های زیر، درست هستند؟101

الف) جرم مولی و نوع اتم  های سازندۀ درشت مولکول  ها، بسیار زیاد است.

ب) ترتیب: پلی اتن > نفتالن > پروپان > آب، را می  توان به قدرت نیروهای بین  مولکولی این ترکیب  ها نسبت داد.

پ) برخالف الیاف ساختگی، الیاف طبیعی تنها برای تهیۀ پارچه و پوشاک به  کار می  رود.

ت) ترتیب : نایلون > گلوکز > سیکلوهگزان > بنزن، را می  توان به جرم مولی آن  ها نسبت داد.

1 (2 2 (1

4 (4 3 (3

کدام مطلب نادرست است؟102

، مونومر "شکل 1" است. (1

، مونومر "شکل 2" است. (2

پلیمر "شکل 3"، از مونومر وینیل کلرید تشکیل می شود. (3

پلیمر "شکل 4"، از مونومر  تشکیل می شود. (4

H  C =۲ CH − CH۲

C  H  −۶ ۵ CH = CH۲

CH  =۲ C(CH )۳ ۲

اگر در ساختار مونومرهای سازندۀ یک نمونه پلی  سیانواتن، درمجموع 7/5 گرم اتم هیدروژن وجود داشته باشد. جرم این نمونه103

H)پلیمر چند گرم است؟  = ۱ , C = ۱۲ , N = ۱۴ : g.mol )−۱

132/5 (2 53 (1

265 (4 106 (3

0/004 مول سیانواتن در واکنش پلیمری شدن شرکت می کند. اگر جرم هر زنجیر پلیمری در پایان واکنش برابر با 104

گرم باشد، چه تعداد زنجیر پلیمری ساخته شده است و هر زنجیر از اتصال چند مولکول سیانواتن به وجود آمده است؟

۳/۳۹۲ × ۱۰−۱۸

(H = ۱ , C = ۱۲ , N = ۱۴ : g.mol , ۱amu =−۱ ۱/۶۶ × ۱۰ g)−۲۴

 ، (2  ، (1

 ، (4  ، (3

۶/۲۵ × ۱۰۱۶۴۰۰۰۰۶/۲۵ × ۱۰۱۴۲۴۰۰۰

۶/۲۵ × ۱۰۱۶۲۴۰۰۰۶/۲۵ × ۱۰۱۴۴۰۰۰۰
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باتوجه به ساختار واحد تکرارشوندۀ پلیمر نشان داده شده کدام مطلب درست است؟105

نام مرنومر سازندۀ آن، 2- بوتن است. (1

در تهیۀ تجهیزات پزشکی و سرنگ کاربرد دارد. (2

از سوختن کامل هر مول از این پلیمر، چهار مول گاز کربن دی اکسید تولید می شود. (3

نسبت شمار پیوندهای اشتراکی به شمار اتم ها در مونومر آن برابر با یک است. (4

تشکیل الیاف سلولز با تولید آب همره است. اگر هر رشته از الیاف سلولز از اتصال 3000 مولکول گلوکز به یکدیگر تشکیل شده باشد106

و فرمول مولکولی هر رشته از آن  باشد، به ازای تولید یک کیلوگرم سلولز به تقریب چند مولکول آب تولید

می شود؟ 

C  H  O  ۱۸۰۰۰ ۳۰۲۰۰ ۱۵۱۰۰

جرم مولی سلولز) = ۴۸۷۸۰۰ g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۳/۶N AN A

۵/۹N A۷/۲N A

چه تعداد از عبارت های زیر درست هستند؟107

الف) باتوجه به شرایط واکنش پلیمری شدن، می توانیم تعداد دقیق مونومرهای شرکت کننده در واکنش پلیمری شدن را تع�ن

کنیم.

ب) می توانم با تغ�ر مونومر در واکنش پلیمری شدن، پلیمرهای جدید با ساختار و خواص متفاوت تهیه کنیم.

پ) دلیل کاربرد وسیع تفلون، ویژگی های خاص آن مثل نچسب بودن و حل نشدن در حالل های آلی است.

ت) در ساختار پلیمر به کاررفته در نخ دندان، اتم هالوژن وجود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اگر در ساختار یک مولکول پلی اتن،  واحد تکرارشونده وجود داشته باشد. در ساختار این مولکول به تقریب چند پیوند108

 وجود دارد و جرم مولی آن کدام است؟ 

۱۰۴

(C − C)(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

(2 (1

(4 (3

۲۴ × ۱۰ , ۲ ×۴ ۱۰۴۲۴ × ۱۰ , ۱۰۴ ۴

۲۸ × ۱۰ , ۱۰۴ ۴۲۸ × ۱۰ , ۲ ×۴ ۱۰۴

از واکنش ۵ گرم کربوکسیلیک اسید با مقدار کافی متانول مطابق واکنش زیر 4/93 گرم استر با بازدۀ درصدی 80 تولید می شود.109

R(Cفرمول  کدام است؟  = ۱۲ , H = ۱ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

R − COOH + CH  OH  ۳
H  SO  ۲ ۴ RCOOCH  +۳ H  O۲

(2 (1

(4 (3

HCH۳

C  H۲ ۵C  H۳ ۷
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چند مورد از موارد زیر، درست هستند؟110

الف) ظروف یک بارمصرف از پلیمری تشکیل می  شوند که جرم مولی مونومر آن،  برابر جرم مولی ساده  ترین هیدروکربن آروماتیک

است.

ب) نسبت شمار جفت الکترون  های ناپیوندی به پیوندی مونومر تفلون، برابر 2 است.

پ) مونومر تفلون در دمای اتاق به حالت مایع است و پالنکت و گروهش از این ترکیب به عنوان سردکننده استفاده می  کردند.

ت) پلی  استیرن همانند پلی  سیانواتن دارای پیوند چندگانه است.

 

۳
۴

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

Cاگر تعداد پیوندهای  در یک زنجیر از تفلون برابر با 1600 باشد، جرم مولی پلیمر به دست آمده چند کیلوگرم است؟111 − F

(C = ۱۲ , F = ۱۹ : g.mol )−۱

25 (2 20 (1

40 (4 35 (3

نام دیگر وینیل کلرید، ............ است که اگر اتم کلر با گروه ............ جایگزین شود، مونومری به دست می آید که واحد سازندۀ112

پلیمر مورداستفاده در ............ است.

، سرنگ کلرواتن،  (2 ، سرنگ کلرواتن،  (1

، پتو کلرید اتن،  (4 ، پتو کلرید اتن،  (3

CNCH۳

CNCH۳

تعداد پیوندهای دوگانه در یک مولکول پلی  استیرن 9600 است. جرم مولی این ترکیب چند گرم بر مول است؟113

(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

332800 (2 499200 (1

318800 (4 166400 (3

نوعی پالستیک از مخلوط پلی اتن و پلی استایرن تولید می شود. اگر در سوختن 6/98 کیلوگرم از این پالستیک، 23/32 کیلوگرم گاز114

H)کربن دی اکسید تولید شود، درصد جرمی پلی استایرن در پالستیک به تقریب چقدر است؟  = ۱ , C = ۱۲ : g.mol )−۱

75 (2 18 (1

24 (4 82 (3

اگر  واکنش پلیمر شدن 1 مول تترافلوئورواتن برابر با 250- کیلوژول باشد. با آزاد شدن 750 کیلوژول انرژی در فرآیند پلیمر115

شدن تترافلوئورواتن، پلیمر حاصل دارای چند واحد تکرارشونده است؟

ΔH

(2 (1

(4 (3

۱/۲۰۴ × ۱۰۲۳۱/۸۰۶ × ۱۰۲۴

۱۸/۰۶ × ۱۰۲۲۱۲/۰۴ × ۱۰۲۴
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اگر در فرآیند ساخت پلی اتن،  فرآورده ها پلی اتن سنگین و مابقی پلی اتن سبک باشند، از واکنش 42 کیلوگرم گاز اتن، چند116

کیلوگرم پلی اتن با ساختار نمادی زیر حاصل خواهد آمد؟ 

%۸۰
(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

(1

(2

(3

(4

۸/۴kg

۴/۲kg

۵/۴kg

۳۳/۶kg

کدام مطالب درست است؟117

الف) در صنعت، ظرف  های یک بارمصرف را از استیرن تهیه می  کنند.

ب) بیش از 50 درصد الیاف تولیدی در جهان را الیاف طبیعی تشکیل می  دهد.

پ) تترافلوئورواتن، یک نوع سردکننده و پلیمر آن از نظر شیمیایی بی  اثر است.

ت) آب، متان و کربن دی  اکسید، فرآورده  های تجزیۀ مواد زیست تخریب  پذیر هستند.

ث) مولکول  های اتن در شرایط معین، قابلیت اتصال پشت سرهم و از کناره  ها به یکدیگر را دارند.

پ - ت - ث (2 الف - ب - پ (1

الف - پ - ت - ث (4 ب - پ - ت - ث (3

کدام مطلب دربارۀ پلی استیرن، نادرست است؟118

ترکیبی، سیرشده است. (1

مونومر آن،  است. (2

واحد تکرارشوندۀ آن، به صورت شکل باال است. (3

در ساخت ظرف های یک بارمصرف به کار می رود. (4

H  C =۲ CH(C  H )۶ ۵

کدام مطلب درست است؟119

در همۀ درشت مولکول ها بخش هایی هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است. (1

پلیمرهای حاصل از هیدروکربن های سیرنشده، سیرشده هستند. (2

جرم پلیمر حاصل از پلیمری شدن اتن، به مقدار کاتالیزگرهای واکنش بستگی دارد. (3

در ساختار پلیمر به کاررفته در سرنگ، اتم هالوژن وجود ندارد. (4
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پلی وینیل استات پلیمری است که در تهیۀ انواع پاستیل به کار می رود. باتوجه به فرمول ساختاری وینیل استات، ساختار این پلیمر120

کدام است؟

(1

(2

(3

(4


